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Ho, ho, ho, na »Gorola« wio, 
ale w rygorze sanitarnym
WYDARZENIE: W najbliższą sobotę, punktualnie o godz. 17.00, w Domu PZKO 
w Jabłonkowie rozpocznie się 74. Gorolski Święto. W tym roku popularny „Gorol” potrwa 
tylko dwa dni i ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiczne jego program po raz 
drugi z rzędu będzie odbiegać od wieloletniej tradycji.

Witold Kożdoń

Przede wszystkim wydarzenia 
tegorocznego „Gorola” bę-
dziemy transmitowali on-li-

ne, a wszystko będzie się odbywać 
w ścisłym reżimie sanitarnym. Z 
tego powodu, podobnie jak w ze-
szłym roku, miłośników tej impre-
zy zapraszamy przede wszystkim 
przed monitory komputerów czy 
smartfonów – mówi Jan Ryłko, pre-
zes Miejscowego Koła PZKO w Ja-
błonkowie i zarazem szef komitetu 
organizacyjnego Gorolskigo Święta. 

Przygotowania do imprezy weszły 
właśnie w najbardziej gorący okres, 
organizatorzy zaś – jak co roku – za-
kończą swą pracę dopiero w ponie-
działek. Zanim to jednak nastąpi, 
w sobotę wieczorem jabłonkowski 

Lasek Miejski będzie świadkiem 
„Muzykuli”, czyli muzycznej zaba-
wy przy watrze. W niedzielę organi-
zatorzy zrezygnowali z tradycyjnego 
korowodu, mimo to po południu na 
scenie jabłonkowskiego amfiteatru 
zaprezentuje się kilkanaście regio-
nalnych zespołów folklorystycz-
nych, kapel i chórów. W tym czasie 
„bramy” do Lasku Miejskiego po-
zostaną otwarte, zaś wstęp będzie 
wolny. – Generalnie więc każdy bę-
dzie mógł tam przyjść i na przykład 
pospacerować. Pod tym względem 
nie planujemy żadnych ograniczeń 
– stwierdza Jan Ryłko.

W najbliższy weekend w Lasu 
Miejskim w Jabłonkowie będą 
również czynne niektóre stoiska 
gastronomiczne miejscowych kół 
PZKO. Organizatorzy informują 
również, że postarają się przygo-

tować na widowni pewną liczbę 
miejsc siedzących. – Każdy, kto w 
czasie transmitowanych on-line 
występów, pojawi się w Lasku Miej-
skim, powinien jednak stosować 
się do obowiązujących obostrzeń. 
Zobligowani do tego będą również 
sprzedający oraz kupujący. – Na 
przykład trzeba będzie zachowy-
wać dwumetrowe odstępy albo no-
sić maseczkę na twarzy – podkre-
śla szef komitetu organizacyjnego. 
Niewykluczone również, że w cza-
sie trwania transmisji on-line przy 
wejściach do Lasku Miejskiego or-
ganizatorzy będą jednak zmuszeni 
do kontrolowania przestrzegania 
wymogów higienicznych. – Jak to 
będzie wyglądało w praktyce, tego 
jeszcze nie wiem. Wybierając się 
jednak na „Gorola” na pewno war-
to zabrać ze sobą zaświadczenie 

o przebytym COVID-19, potwier-
dzenie zaszczepienia się czy za-
świadczenie o wykonanym teście 
– stwierdza Jan Ryłko. 

Pieszo i na rowerach
Tegorocznemu „Gorolowi” towa-
rzyszyć będzie w Domu PZKO w 
Jabłonkowie sobotnia „Kawiarenka 
pod Pegazem” poświęcona życiu i 
twórczości Pawła Kubisza. Odbędzie 
się także tradycyjny, choć tym razem 
przygotowany w lekko odmiennej 
formule Rajd „O Kyrpce Macieja”. 
Nie będzie za to Biegu „O Dzbanek 
Mleka”.
Organizatorem Rajdu „O Kyrpce 
Macieja” jest jak co roku Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Sportowe 
„Beskid Śląski”. – W roku poprze-
dzającym jubileusz stulecia naszego 
towarzystwa przygotowaliśmy trasy 
piesze i rowerowe. Będzie też trasa 
dla seniorów, rodzin z wózkami i 
podopiecznych Stowarzyszenia 
„Nigdy nie jesteś sam” – informuje 
Wanda Farnik, wiceprezes do spraw 
turystyki PTTS „Beskid Śląski”. 
I tak turyści będą mogli wystartować 
z Mostów koło Jabłonkowa, Nawsia 
i Wisły-Dziechcinki. Rowerzyści wy-
ruszą z kolei z Mostów koło Jabłon-
kowa oraz Czeskiego Cieszyna. Na 
punktach kontrolnych będą na nich 
czekały niespodzianki, a na mecie 
poczęstunek, a także m.in. „Kyrpce 
Macieja” dla najmłodszego uczest-
nika rajdu. Zakończenie imprezy 
planowane jest o godz. 14.00, ale 
tym razem meta nie będzie się znaj-
dowała w Lasku Miejskim, lecz przy 
boisku na Białej. Bliższe informacje 
na temat Rajdu „O Kyrpce Macieja” 
znajdują się na stronie „Beskidu Ślą-
skiego”: www.ptts-beskidslaski.cz/
t29-rajd-o-kyrpce-macieja/.

• Przed rokiem organizatorzy Gorolskigo Święta zamiast festiwalu przygotowali specjalny film, który zaprezentowali 
w Internecie. W tym roku planują natomiast transmisję on-line z występów w jabłonkowskim amfiteatrze. 
Fot. WITOLD KOŻDOŃ

kultuRa

Spotkają się  
po pół wieku
bysTrzyca. Już w najbliższy piątek 
(30 lipca) szykuje się w bystrzycy cie-
kawe wydarzenie. w domu polskim 
spotykają się osoby, które przed pół 
wieku zakładały bystrzycki klub Mło-
dych. – pierwsze spotkanie odbyło 
się dokładnie 30 lipca 1971 r., dla-
tego w piątek ponownie spotkają się 
ówcześni klubowicze – mówi Tadeusz 
wantuła, jeden z organizatorów spo-
tkania. sTr. 10

tuRYstYka

Współpraca  
na dwóch kółkach
rzeszów. w lipcu, przez trzy dni, 
trzyosobowa grupa kolarzy „beskidu 
śląskiego” gościła w stolicy podkarpa-
cia. rewizyta cyklistów z tego regionu 
na zaolziu planowana jest natomiast 
pod koniec sierpnia. – z rzeszowskim 
Towarzystwem rowerowym współ-
pracujemy od roku 2018, odwiedza-
jąc się na wycieczkach i rajdach. a 
uczestnictwem w lipcowym, iX prze-
worskim rajdzie rowerowym udało 
nam się podnieść tę imprezę do rangi 
„międzynarodowej” – żartuje robert 
wałaski, kierownik sekcji kolarskiej 
„bś”. sTr. 3

sPoRt

Pierwsze radosne 
momenty
Tokio. w stolicy Japonii o medale 
olimpijskie walczą sportowcy z ca-
łego świata. wśród nich również re-
prezentanci polski i czech. w kadrze 
rc świętują od poniedziałku pierwszy 
medal – srebro wywalczone przez ka-
jakarza lukáša rohana. po pierwsze 
zwycięstwo w turnieju siatkarskim 
sięgnęli wczoraj polacy, którzy poko-
nali włochów 3:0. za burtą rozgry-
wek tenisistek znalazła się iga świą-
tek. sTr. 9
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Štěpánka Čechowa, 
rzeczniczka Państwowego Instytutu Zdrowia

cyTaT na dziś

•••
W Czechach w ramach sieci laboratoriów 
współpracujących z Narodowym Laboratorium ds. 
Grypy nie wyodrębniono w sezonie 2020-2021 ani 
jednego pozytywnego wyniku wirusa grypy. Istnieją 
obawy, że absencja tej choroby w poprzednim sezonie 
może pogorszyć epidemię w sezonie nadchodzącym

w i a d o m o ś c i

w obiekTywie...

Słowaccy pracownicy transgraniczni, którzy w ub. tygodniu po 
raz kolejny protestowali przeciwko przesadnym, ich zdaniem, 
obostrzeniom antycovidowym, nieśli transparenty z hasłem 
„Stop nieludzkiej higienokracji”. 

Higienokracja brzmi groźnie. W higienokracji najwyższym dobrem 
społecznym, któremu muszą się podporządkować wszystkie inne in-
teresy, jest ochrona przeciwko zarazkom. Higienokrację, podobnie jak 
reżimy totalitarne, buduje się na strachu i uległości społeczeństwa. 

Nie jestem przeciwnikiem szczepień przeciwko COVID-19 ani uza-
sadnionego noszenia maseczek ochronnych, ale nie mogę się zgodzić 
z tym, aby życie całych społeczeństw miało być przez lata podporząd-
kowane walce z koronawirusem. Jest wiele innych, o wiele gorszych 
zagrożeń, które na nas czyhają i mają niezły ubaw, widząc, że przesta-
liśmy na nie zwracać uwagę.

Zastanawiam się, czym różni się higienokratyczne pojęcie najwyż-
szego dobra społecznego od pojęcia nacjonalistycznego (naród nade 
wszystko) czy też komunistycznego (najważniejsza jest klasa robotni-
cza). Moim zdaniem mechanizm jest ten sam. 

Jak wiemy z historii, podstawą wszystkich niebezpiecznych 
reżimów były na pozór dobre i pożyteczne idee. Ochrona przeciwko 
niebezpiecznemu zarazkowi zasługuje na akceptację społeczną w ta-
kim samym stopniu, jak przeciwstawienie się wrogowi ludu czy naro-
du, krwiożerczym imperialistom i kapitalistycznym podżegaczom. 

Może nawet nie zauważymy, w którym momencie naszym wrogiem 
przestanie być sam zarazek, a staną się nim ludzie, którzy stoją w 
opozycji do przesadnych, ograniczających zarządzeń. Często już teraz 
są tak postrzegani. Porządny człowiek nie powinien zadawać się z 
antyszczepionkowcami, podobnie jak lud pracujący w poprzednim 
reżimie miał trzymać się z dala od tych, którzy odważyli się zwrócić 
uwagę na prawa człowieka.  

zdanieM... danuty chlup

danuta.chlup@glos.live

dzieJe się w regionie

hawierzów
W kościele ewangelickim 
w Błędowicach trwa 
wymiana okien. drewnia-
ne okna łukowe, będące 
repliką zabytkowych, wy-
konał czesław Michalik w 
swoim warsztacie stolar-
skim w domasłowicach 
dolnych. Trzy z dziesięciu 
dużych okien zostały 
już zamontowane. pra-
ce mają być gotowe do 
końca roku. błędowicki 
kościół został wybudowa-
ny w latach 1782-1783. 
należy do tak zwanych 
kościołów tolerancji, 
wzniesionych po wydaniu 
patentu tolerancyjnego 
przez cesarza austriackie-
go Józefa ii.  (dc)

orłowa
W mieście rozpoczęto 
remont Domu Dzieci i 
Młodzieży. Jego celem 
jest obniżenie energo-
chłonności budynku. 
zostanie wykonane ocie-
plenie elewacji oraz kon-
strukcji dachu, wymiana 
okien i drzwi. prace 
budowlane potrwają do 
stycznia przyszłego roku. 

Mają 
koszto-
wać 39,3 mln 
koron. remont 
jest częściowo finan-
sowany z funduszy 
unijnych. 
 (dc)

piosek
Nie tylko w miastach 
powstają jak grzyby po 
deszczu budki na używa-
ne książki do wymiany. 
w pioseckim mini-parku 
zainstalowano regał z 
książkami w stylowej 
drewnianej altance, gdzie 
można także usiąść na 
ławkach. patronatem ob-
jęła to miejsce miejscowa 
biblioteka. Mieszkańcy 
mogą przynosić do budki 
książki, czasopisma i gry 
planszowe, i bezpłatnie 
zaopatrzyć się w intere-
sujące ich pozycje. 
 (dc)

Trzyniec
W szpitalu na Sośnie 
zmalały do minimum za-
soby krwi. stan grup 0+ i 

a+ spadł praktycznie do 
zera, w przypadku pozo-
stałych grup jest niewiele 
lepiej. z tego powodu 
punkt krwiodawstwa bę-
dzie pobierał życiodajną 
ciecz od darczyńców nie 
tylko we wtorki i piątki, 
ale wyjątkowo także w 
poniedziałek 2 sierpnia i 
czwartek 5 sierpnia. per-
sonel prosi o darowanie 
krwi nie tylko regular-
nych, ale także nowych 
darczyńców. po szczepie-
niu przeciwko coVid-19 
szczepionkami pfizer i 
Moderna można oddać 
krew po upływie tygo-
dnia, w przypadku innych 
szczepionek po upływie 
miesiąca.  (dc)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 22 do 28 ºc 
noc: 22 do 20 ºc 
wiatr: 2-4 m/s

dzień: 24 do 29 ºc 
noc: 22 do 19 ºc 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 24 do 28 ºc 
noc: 23 do 19 ºc  
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

27
lipca 2021

Imieniny obchodzą:  
Julia, natalia
Wschód słońca: 5.06
Zachód słońca: 20.36
Do końca roku: 157 dni
(Nie)typowe święta:
dzień samotnych
dzień chodzenia 
na szczudłach
Przysłowie: 
„gdy w lipcu słońce 
dopieka, burza niedaleka”

JUTRO...

28
lipca 2021

Imieniny obchodzą:  
Tina, wiktor
Wschód słońca: 5.08
Zachód słońca: 20.35
Do końca roku: 156 dni
(Nie)typowe święta:
dzień kultu Masy 
Mięśniowej
Przysłowie:
„gdy się grzmot w lipcu 
od południa poda, 
drzewom się znaczy 
szwank i nieuroda”

POJUTRZE...

29
lipca 2021

Imieniny obchodzą:  
Marta, olaf
Wschód słońca: 5.09
Zachód słońca: 20.33
Do końca roku: 155 dni
(Nie)typowe święta:
światowy dzień Tygrysa
Przysłowie:
„około dnia świętej 
Marty, ze żniwami już nie 
żarty”

pogoda

hawierzów

Trzyniec

„Semafor podróżniczy” 
zmienia kolory. Od 
wczoraj obowiązują 
zmodyfikowane 
zasady Ministerstwa 
Zdrowia RC dotyczące 
przekraczania granic. 
Zmiany ograniczają 
możliwości wyjazdów 
urlopowych osób 
niezaszczepionych.

Danuta Chlup

Ministerstwo zmieniło katego-
ryzację krajów na podstawie 
aktualnych danych Europej-

skiego Centrum ds. Zapobiegania i 
Kontroli Chorób (ECDC). 

– Do ciemnoczerwonej kategorii tra-
fią Holandia oraz Hiszpania łącznie 
z Balearami. Kategoria czerwona po-
szerzy się o Irlandię, Monako i Grecję. 
Estonia będzie pomarańczowa – po-
informowała w niedzielę rzeczniczka 
resortu Gabriela Štěpanyowa. Nadal 

będą czerwone m.in. Malta, Portuga-
lia, Wyspy Kanaryjskie. Ciemnoczer-
wony jest Cypr. 

Zielone pozostają kraje sąsiadujące 
z Czechami: Polska, Słowacja, Niemcy 
i Austria. Z krajów europejskich nadal 

piosek

Zmiany w powrotach z urlopu

Szanowni Czytelnicy
Ze względów technicznych do końca lipca redakcja „Głosu” będzie czynna 
jedynie w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8.30 do 15.30. Za waka-
cyjne utrudnienia przepraszamy.

orłowa

57
procent respondentów uważa, że wejście na imprezy masowe będzie możli-
we tylko dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 lub z negatywnym 
wynikiem testu. Tak wynika z opublikowanych właśnie badań ankietowych, 
przeprowadzonych w czerwcu przez Centrum Badań Opinii Publicznej Insty-
tutu Socjologii Akademii Nauk RC. Ponad dwie trzecie badanych uważały, że 
testy antygenowe powinny być nadal bezpłatne. Negatywne stanowisko wobec 
szczepień wyraziła jedna czwarta pytanych.  (dc)

należą do tej kategorii: Albania, 
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, 
Chorwacja, Czarnogóra, Islandia, 
Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedo-
nia Północna, Norwegia, Rumu-
nia, San Marino, Serbia, Słowenia, 

Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Wę-
gry, Włochy. 

Pomarańczowe są Belgia, Da-
nia, Estonia, Finlandia, Francja, 
Liechtenstein oraz Madeira. 

Przed powrotem z kraju zielo-

nego – o niskim poziomie ryzyka 
lub pomarańczowego – o średnim 
poziomie ryzyka – należy wypeł-
nić elektroniczny formularz i przed 
upływem 5 dni po powrocie wykonać 
test antygenowy lub PCR na obec-
ność koronawirusa. Izolacja nie jest 
konieczna.

Powrót z krajów o wysokim (czer-
wone) lub bardzo wysokim (ciem-
noczerwone) stopniu ryzyka wiąże 
się z koniecznością wykonania te-
stu jeszcze przed przekroczeniem 
granicy z RC (w przypadku podró-
żowania transportem publicznym) 
oraz wykonania testu w RC pomię-
dzy piątym a czternastym dniem 
po powrocie. Do otrzymania nega-
tywnego wyniku testu badana oso-
ba musi przebywać w izolacji. 

W kategorii czarnej (ekstremalne 
ryzyko) znajduje się Rosja oraz sze-
reg krajów pozaeuropejskich, w tym 
popularna wśród turystów Tunezja. 

Obowiązku testowania w związ-
ku z przekraczaniem granic nie 
mają osoby w pełni zaszczepio-
ne (od upływu 14 dni od ostatniej 
dawki). Inne wyjątki sprecyzowane 
są w rozporządzeniu ministerstwa. 
Szczegółowe informacje nt. zasad 
podróżowania do poszczególnych 
krajów oraz powrotu z nich za-
mieszczone są na stronie interne-
towej Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych.  

• Biura podróży wabią na wczasy w Grecji. Powrót do RC od wczoraj wiąże 
się dla osób niezaszczepionych z koniecznością odbycia kwarantanny. 
Fot. NORBeRT DąBKOWSKI

współpraca 
na dwóch kółkach

Zaolziacy wyjechali do Rzeszo-
wa na zaproszenie Zarządu 

RTR. W stolicy województwa pod-
karpackiego przebywali od 9 do 11 
lipca, mieli się tam także spotkać z 
cyklistami ze Stowarzyszenia „Mu-
kaczewo” z Ukrainy, którzy z po-
wodów proceduralnych nie zdołali 
jednak przekroczyć granicy.

Nasi kolarze zwiedzili Rzeszów, 
odwiedzili też pobliski Przeworsk. 

Głównym punktem ich pobytu był 
bowiem udział w IX Przeworskim 
Rajdzie Rowerowym. W ramach 
imprezy rowerzyści „Beskidu Ślą-
skiego” nawiązali także oficjalny 
kontakt z Przeworskim Kołem Tu-
rystyki Rowerowej „Leliwa”. List 
intencyjny w tej sprawie podpisa-
no w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Przeworsku. 
 (wik)

• W Przeworsku nie zabrakło m.in. wspólnych, pamiątkowych zdjęć. Fot. ARC

Kawiarenka 
dla seniorów 

Spacer po parku, wspólne roz-
mowy i warsztaty – tak wygląda 

program regularnych odwiedzin 
wolontariuszy Diakonii Śląskiej  na 
oddziale łóżek socjalnych Szpitala 
Trzyniec. Cotygodniowa „Kawia-
renka u Liduszki” jest dla seniorów 
atrakcyjnym urozmaiceniem mo-
notonnej codzienności. Dla osób, 
które nie potrafią poruszać się o 
własnych siłach, przygotowane są 
wózki inwalidzkie. Wolontariusze 
prowadzą z seniorami także warsz-

taty kreatywne, których celem jest 
poprawa pogarszającej się w star-
szym wieku motoryki rąk. – Po 
spacerze na świeżym powietrzu 
oferowana jest naszym pensjona-
riuszom dobra kawa, herbata lub 
czekolada, przy której mogą wspól-
nie pośpiewać pieśni ludowe lub 
wziać udział w przygotowanym 
dla nich programie – opisała dzień 
z wolontariuszami rzeczniczka 
szpitala Irena Sikorowa-Nožkowa. 
 (dc)

• Spotkanie przy kawie z wolontariu-
szami Diakonii Fot. Szpital Trzyniec

więcej murali
Władze morawsko-śląskiej me-

tropolii proszą mieszkańców o 
pomoc w wytypowaniu powierzch-
ni odpowiednich do umieszczenia 
dzieł sztuki ulicznej. Obecnie jest 
w Ostrawie kilka murali, do najbar-
dziej znanych należy „Skok” polskie-
go autora Mariusza M-City Warasa 
przy ul. Dworcowej oraz „Ostrawska 
Madonna/Meredith” Nilsa Wester-
galda przy 28 Października. Murale 
znajdziemy w centrum miasta, ale 
też w Witkowicach i Porębie. Są one 
dobrym sposobem na urozmaicenie 
mało estetycznych dużych ścian, 
przejść podziemnych i podobnych 
powierzchni, a zarazem okazją do 
przedstawienia sztuki współcze-
snej poza murami galerii. – Miasto 
tworzy bazę danych miejsc odpo-
wiednich do tego celu. Propozycje 
miejsc, fasad, ścian czy przejść moż-

na wysyłać do 31 sierpnia – czytamy 
w informacji na stronie internetowej 
miasta Ostrawy. Tam też znajduje się 

elektroniczna ankieta. Do wiosny 
przyszłego roku mają w Ostrawie po-
wstać trzy nowe murale.  (dc)

• Mural „Skok” Mariusza 
M-City Warasa z 2020 
roku. Fot. ARC

Przystań nad jeziorem 
Nad Jeziorem Wierzbickim w 

Boguminie ma zostać otwar-
ta druga w tym mieście wypoży-
czalnia łódek i rowerów wodnych. 
Prawdopodobnie można będzie 
z niej skorzystać jeszcze w tym se-
zonie. Miasto dzięki dotacji z  fun-
duszy europejskich buduje pływa-
jące mola i przystań. 

Od ponad dziesięciu lat działa 
wypożyczalnia łodzi w Starym Bo-
guminie. Kajaki i łodzie raftingowe 
do spływów po Odrze są przezna-
czone dla bardziej doświadczonych 
wodniaków. Wypożyczalnia łódek 
i rowerów wodnych nad Jeziorem 
Wierzbickim będzie służyła szero-
kiemu ogółowi, w tym rodzinom 
z dziećmi. 

– Przed czterema laty założyli-
śmy nad jeziorem plażę i od tego 

czasu staramy się co roku ulep-
szać warunki dla turystów. W po-
przednich latach zainstalowaliśmy 
boksy na rowery, ławeczki, grill, 
przebieralnię i mobilną toaletę. W 

tym roku mogliśmy, dzięki dotacji, 
rozpocząć budowę mol w zatoce 
oraz przystani dla 18 łódek – opisał 
działania wiceburmistrz Bogumina 
Lumír Macura.  (dc)

• Nad Jeziorem Wierzbickim po-
wstaje przystań dla łódek. 
Fot. UM w Boguminie

• Spore zamieszanie na przejściu granicznym w istebniańskich Jasno-
wicach wywołały osoby w mundurach oraz założonych specjalnych 
kombinezonach ochronnych. Podróżni byli mocno zaskoczeni, ponieważ 
sytuacja przypominała kontrolę przeciw COVID-19. Tymczasem – jak in-
formuje Radio Istebna – była to jedynie tzw. brama weselna. Przebierańcy 
czekali zaś na kolumnę samochodów towarzyszącą limuzynie pary młodej. 
 (wik)
Fot. ARC Radia Istebna
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dwa lata podsumowane
W nietypowym terminie, bo w 

samym środku lata, odbyło 
się w niedzielę zebranie członkow-
skie Miejscowego Koła PZKO w Su-
chej Górnej. Podsumowano na nim 
działalność w ostatnich dwóch la-
tach oraz uchwalono ramowy plan 
pracy na lata 2021 i 2022.

2019 był standardowym rokiem 
w życiu górsnosuskiego MK PZKO. 
Działały Kluby Kobiet i Chłopa, 
zespoły – ZPiT „Suszanie”, Chór 
Mieszany „Sucha”, „Chórek” i dzie-
cięcy zespół taneczny „Antido-
tum” – spotykały się na próbach, 
występach i wyjazdach, odbyła się 
wycieczka krajoznawcza. Podej-
mowano nowe wyzwania, takie jak 
przeprowadzka bodajże najwięk-
szej na Zaolziu szatni ZPiT „Su-
szanie” do nowych pomieszczeń 
gminnego ośrodka „Suszanka”, a 
Dom PZKO tętnił życiem przez 152 
dni. 

Niebawem jednak wszystko się 
zmieniło. – Na początku 2020 roku 
działalność naszego Koła wygląda-
ła jeszcze całkiem obiecująco. 24 
stycznia odbył się tradycyjny Bal 
PZKO, chór i „Chórek” występowa-

ły z kolędami, a 7 marca zorgani-
zowaliśmy spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet. Kilka dni później działal-
ność prawie wszystkich organizacji 
stanęła w miejscu. Zostały odwo-
łane próby, zebrania i imprezy – 
prezes górnosuskiego Koła PZKO 
Jan Zyder przypomniał sytuację 
z  wiosny ub. roku, dodając, że 15 
marca nie odbyło się już nawet 
zebranie członkowskie. Latem co 
prawda działalność miejscowych 
PZKO-wców nieco odżyła, jednak 
nie na długo. We wrześniu życie 
kulturalno-społeczne na powrót 

zamarło. – Może się wydawać, że 
Dom PZKO został faktycznie za-
mknięty, bo odwołano imprezy, 
zebrania zarządu i nie było żadnej 
pracy. Było wręcz przeciwnie. Nikt 
nie zdjął z  nas bowiem obowiąz-
ków administracyjno-prawnych i 
opłat związanych z  utrzymaniem 
naszej siedziby. Poza tym okres za-
mknięcia został wykorzystany do 
malowania pomieszczeń i naprawy 
usterek w Domu PZKO – podkreślił 
prezes. Zwrócił uwagę również na 
fakt, że gmina Sucha Górna nawet 
w pandemicznym roku wsparła 

działalność MK PZKO sumą 80 tys. 
koron.

Zebranie członkowskie uchwa-
liło w niedzielę również ramowy 
plan pracy na 2021 i 2022. – Bardzo 
ogólny, ponieważ nie wiemy, jaki 
będzie dalszy rozwój pandemii – 
zaznaczył prowadzący spotkanie 
Marian Pilch. Znalazły się w nim 
imprezy, wyjazdy zespołów, pre-
lekcje, wycieczka krajoznawcza, 
zapewnienie stoisk na imprezach 
gminnych i nie tylko, współpraca 
ze szkołą oraz przedszkolem i wiele 
innych. 

Ważnym punktem programu 
był również wybór odmłodzonego 
zarządu Koła oraz delegatów na 
Zjazd PZKO, który odbędzie się 2 
października w Czeskim Cieszy-
nie. Ze względu na wielkość bazy 
członkowskiej Koła, która liczy 463 
osoby, wybierano aż pięciu delega-
tów oraz czterech rezerwowych, co 
z kolei wiązało się z tym, że w tym 
samym terminie odbędzie się w 
Suchej Górnej „Fedrowani z folk-
lorym”, którego MK PZKO Sucha 
Górna jest jednym ze współorgani-
zatorów. (sch)

•••
Może się wydawać, że Dom PZKO został 

faktycznie zamknięty, bo odwołano imprezy, 

zebrania zarządu i nie było żadnej pracy. Było 

wręcz przeciwnie. Nikt nie zdjął z nas bowiem 

obowiązków administracyjno-prawnych i opłat 

związanych z utrzymaniem naszej siedziby

• Zebranie członkowskie wybrało m.in. 
delegatów na Zjazd PZKO. 
Fot. BeATA SCHÖNWALD

Dwie rocznice, jedna impreza
Członkowie Miejscowego Koła PZKO w Lutyni Dolnej mieli wreszcie okazję się spotkać. W piątek w ogródku 
miejscowego „Grillbaru Lutena” odbyła się jubileuszowa uroczystość 50-lecia Klubu Młodych połączona z prelekcją 
z okazji 200. rocznicy urodzin polskiego poety Cypriana Kamila Norwida.

Beata Schönwald

Impreza miała charakter spo-
tkania rodzinnego, bo też ro-
dziny wiodły na niej prym. 

– Mamy taki zwyczaj, że kiedy na-
szym młodym członkom urodzi się 
dziecko, otrzymują od nas drob-
ne upominki. Dziś właśnie kilka 
takich prezentów miałam okazję 
wręczyć – powiedziała „Głoso-
wi” prezes dolnolutyńskiego Koła 
PZKO, Maria Sztwiertnia. 

Pierwsza część spotkania, na 
które Koło uzyskało wsparcie fi-
nansowe z Konsulatu Generalnego 
RP w Ostrawie, była poświęcona 
Norwidowi. O poecie opowiadała 
aktorka teatralna i filmowa Izabela 

Kapias. W MK PZKO w Lutyni Dol-
nej prowadzi wiele imprez, m.in. 
bale. Na ten najbliższy, zaplanowa-
ny na 7 lutego, już teraz zaprosiła 
obecnych. 

– Cyprian Kamil Norwid to jeden 
z największych polskich poetów 
XIX wieku, autor wierszy, poema-
tów, dramatów, traktatów este-
tycznych i utworów prozatorskich. 
Można powiedzieć, że był artystą w 
pełnym tego słowa znaczeniu, bo 
uprawiał także rzeźbę, malarstwo, 
rysunek i rytownictwo. Był głównie 
samoukiem, nigdy nie ukończył 
żadnych studiów, ale czytał w kilku 
językach i tłumaczył m.in. Home-
ra, Horacego, Dantego, Byrona czy 
Szekspira. Za życia nie należał do 
znanych poetów, ale ceniono jego 

rysunki i akwarele, które stanowiły 
jego źródło utrzymania – przybli-
żyła sylwetkę „czwartego wieszcza 
narodowego” Izabela Kapias. Przy 
reprodukowanych utworach Fry-
deryka Chopina wyrecytowała kil-
ka wierszy urodzonego w 1821 roku 
poety. Zabrzmiało m.in. „Do kraju 
tego, gdzie kruszynę chleba/Pod-
noszą z ziemi przez uszanowanie/
Dla darów nieba, tęskno mi Panie”. 
Na zakończenie zaś DJ Dawid Bijok 
puścił piosenkę Czesława Niemena 
z tekstem Norwida.

W drugiej części spotkania jego 
starsi uczestnicy wspominali po-
czątki założonego przed pół wie-
kiem dolnolutyńskiego Klubu 
Młodych. Udokumentowaniem 
ich słów był dość opasły album fo-

tografii, który był przekazywany z 
rąk do rąk, a następnie dokładnie 
przeglądany. Bogusław Czapek ze 
Skrzeczonia był członkiem klubu 
przez pierwszych dziesięć lat. –  Ci, 
którzy pamiętają te lata, wiedzą, że 
mieliśmy zespół taneczny, mini-
-kabaret i robiliśmy wiele różnych 
rzeczy. W tych czasach młodzież 
musiała być w domu do godz. 
22.00, choć nie zawsze udawało się 
nam wrócić na czas – wspominał 
spotkania, które odbywały się w 
niewielkiej salce na górze tzw. ma-
łej szkoły. Przychodziło na nie ok. 
40 osób. 

– Nadal się spotykamy w gro-
nie naszej starej paczki, ale już 
sporadycznie. Lata 70. ub. wieku 
pozostaną dla nas na zawsze nie-

zapomniane. Wspólne sylwestry, 
wycieczki w góry, urlopy, urodzi-
ny, programy kulturalne na im-
prezach Koła, a także wyjazdy na 
kluboturnieje, Zloty PZKO czy kur-
sy reżysera i aktora. Tworzyliśmy 
wielką rodzinę i nie wyobrażali-
śmy sobie piątku bez spotkania w 
Klubie Młodych – przyznała Maria 
Sztwiertnia. Obecnie, kiedy wielu 
młodych rozjechało się w świat, 
w mocno zczechizowanej Lutyni 
Dolnej nie ma szans na zorgani-
zowanie Klubu Młodych z praw-
dziwego zdarzenia. Tym bardziej 
prezeska cieszy się, że do Koła za-
pisało się właśnie dwóch uczniów 
szkół średnich. Razem z nimi MK 
PZKO w Lutyni Dolnej liczy obec-
nie 62 członków. 

• Izabela Kapias czytała wiersze Norwida.

• Album 50-letniego Klubu Mło-
dych wędrował z rąk do rąk. 
Zdjęcia: BeATA SCHÖNWALD

To był piękny 
odpustowy weekend
Święta Maria Magdalena i św. Anna to patronki kilku kościołów i kaplic na Zaolziu. Opiece 
tej pierwszej zostały poświęcone kościoły w Stonawie i Dziećmorowicach. Ta druga 
patronuje świątyni w Hawierzowie oraz kaplicom w Karwinie-Raju i na Kozubowej. W ub. 
weekend w większości z nich odbyły się uroczystości odpustowe.

Beata Schönwald

STONAWA:  
Patronka, jakich mało
Ten odpust, znany na całą okolicę 
m.in. ze względu na stonawskie ko-
rzenie wielu obecnych mieszkańców 
Karwiny, zainaugurowała sobotnia 
wieczorna msza św. Podobnie jak 
dwie pozostałe – niedzielną czeską 
i polską sumę, odprawił ją ks. pro-
boszcz Roland Manowski Słomka. 
Gości, którzy przyjechali specjal-
nie na odpust, powitała świątynia, 
której malowidła dzięki nowemu 
oświetleniu zyskały zupełnie nową 
perspektywę. Niemniejszym zasko-
czeniem dla pozamiejscowych była 
wyremontowana plebania z dopiero 
co obsadzonym pięknym ogrodem. 
Remont, jak zaznaczył proboszcz, 
udało się przeprowadzić dzięki 
środkom pozyskanym z Unii Euro-
pejskiej. Obecnie parafia zbiera pie-
niądze na figurę Panny Marii, która 
ma stanąć na kamiennym cokole 
na tyłach ogrodu. Tam wierni będą 
mogli się spotykać na tradycyjnych 
nabożeństwach majowych. 

Jak podkreślił ks. Manowski, od-
pust będący jednym z najważniej-

szych wydarzeń w kalendarzu miej-
scowego kościoła, jest dobrą okazją 
do podsumowań i podziękowań. 
Skierował je do wszystkich swoich 
współpracowników i parafian, bez 
których to, co dzieje się w stonaw-
skiej parafii, nie byłoby możliwe.

– Św. Maria Magdalena, można 
powiedzieć, jest patronką wyjąt-
kową. Oczywiście, każdy patron 
kościoła jest wyjątkowy, ponieważ 
chodzi o człowieka, który ogląda 
Boga twarzą w twarz i zalicza się do 
niebiańskiego grona zbawionych 
dusz. Jednak św. Maria Magdale-
na jest tą, która ma swoje miejsce 
w Piśmie św. – powiedział podczas 
sobotniej homilii ks. Roland Ma-
nowski. Przypomniał, że chodzi o 
tę Marię z Magdali, z której Jezus 
wygnał siedem złych duchów, tę, 
która jako jedna z niewielu wytrwa-
ła pod krzyżem i która jako pierw-
sza spotkała Zmartwychwstałego.

Niedzielne msze św. odpustowe 
odbyły się z udziałem pocztu sztan-
darowego miejscowych strażaków 
oraz Chóru Mieszanego „Stonawa” 
działającego przy MK PZKO. – Śpie-
waliśmy zarówno na polskiej, jak i 
czeskiej mszy. To był nasz pierwszy 
występ od półtora roku – przyznała 
dyrygentka Marta Orszulik.  

Do Stonawy po przerwie spowo-
dowanej koronawirusem przyje-
chał również lunapark. Oblegany 
był głównie przez młodzież i rodzi-
ny z dziećmi. Było głośno i tłoczno. 
Zwieńczeniem zabawy odpustowej 
był zorganizowany przez gminę 
pokaz fajerwerków. – Było to prze-
piękne widowisko. Stonawski od-
pust na takie właśnie zasługuje, bo 
jest to wydarzenie, które integruje 
wszystkich mieszkańców naszej 
wioski – powiedział „Głosowi” wójt 
Andrzej Feber.

KARWINA-RAJ:  
Święto babć i dziadków
Dom PZKO i kaplica św. Anny sto-
ją prawie po sąsiedzku. To jeden 
z powodów, dla którego odpust 
ku czci św. Anny jest wspólną 
imprezą Miejscowego Koła PZKO 
w Raju i karwińskiej parafii ka-
tolickiej. Ostatnio ta współpraca 
stała się jeszcze bardziej ścisła. 
Msze św. odpustowe odbywają 
się w ogrodzie koło Domu PZKO. 
– Kaplica jest mała, dlatego w ub. 
roku z powodu pandemii korona-
wirusa nabożeństwa odpustowe 
odbyły się w naszym ogrodzie. W 
tym roku postanowiliśmy to po-
wtórzyć – poinformowała prezes 

MK PZKO w Karwinie-Raju Kse-
nia Stuchlik. 

W niedzielę na polskiej mszy św. 
ławki w ogrodzie były pozajmowa-
ne do ostatniego miejsca. Jej cele-
brantem był nowy proboszcz kar-
wiński Martin Šmíd. – Święta Anna 
była babcią Jezusa i to prawdopo-
dobnie jest powód, dla którego Oj-
ciec Święty ustanowił na dziś Dzień 
Dziadków i Osób Starszych. W ten 
sposób chce podziękować wam 
wszystkim, którzy jesteście już w 
wieku dojrzałym, za to wszystko, 
co robicie dla Kościoła. Pamiętam, 
kiedy będąc dzieckiem, chodzi-
łem do babci, a ona podsuwała mi 
smakołyki, mówiąc: „Weź jeszcze, 
ale przed mamą cicho sza” – wspo-
minał ks. Šmíd. Dodał, że z  jednej 
strony babcie mogą sobie pozwolić 
na rozpieszczanie wnuków, ponie-
waż główny ciężar wychowania 
spoczywa na rodzicach. Jednak 
z drugiej strony ich ważnym prze-
słaniem jest pomoc w wychowaniu 
w wierze.

Jadwiga Szyja z Karwiny-No-
wego Miasta może to potwierdzić, 
bo sama jest babcią. Na odpust do 
Raju przyjechała z całą rodziną. 
– Bywam tu regularnie, a odpust 
ten jest dla mnie ważnym wydarze-

niem, bo spotykamy się tutaj w gro-
nie naszych przyjaciół. Przed pan-
demią zostawaliśmy po mszy na 
obiad w Domu PZKO. W tym roku, 
niestety, sami musimy gotować, 
ale są serca z piernika i kołacze, a 
po południu będzie jeszcze możli-
wość, żeby tu wrócić – powiedziała 
„Głosowi” pani Jadwiga. 

Piernikowych serc było na raj-
skim odpuście ponad czterysta. 
Upiekły je panie z  miejscowego 
Klubu Kobiet, a potem dekorowa-
ły, pakowały w folie i przewiązy-
wały dużą kokardą. W sprzedaży 
było ponadto 1200 kołaczyków 
z  makiem, twarogiem i jabłkowo
-orzechowym nadzieniem. – Ko-
łaczyki są dziełem Klubu Kobiet w 
Orłowej-Porębie. Już rok temu te 
panie piekły je dla nas, a ponieważ 
smakowały naszym gościom, dalej 
kontynuujemy tę współpracę – wy-
jaśniła Ksenia Stuchlik.

MK PZKO z  okazji odpustu ku 
czci św. Anny zorganizowało po-
południowy festyn rodzinny. Wy-
stąpił na nim ZPiT „Suszanie”, 
prezentując wiązanki tańców cie-
szyńskich i dolańskich, oraz gra-
ła kapela „Bezmiana”. Imprezę 
wsparł finansowo Konsulat Gene-
ralny RP w Ostrawie.  

22 lipca
to święto Marii Magdaleny. W tra-
dycji wschodniej, będąc świadkiem 
zmartwychwstania Jezusa Chrystu-
sa, jest szanowana jako „równa apo-
stołom”. W tradycji zachodniej przez 
wieki łączono jej osobę z kobietą 
cudzołożną z ewangelii św. Łukasza 
i stawiano ją za wzór nawróconej 
grzesznicy.

26 lipca
imieniny obchodzą wszystkie Anny. 
Według tradycji i zapisów apokry-
ficznych ich patronka św. Anna była 
matką Marii i babcią Jezusa. W tym 
samym dniu Kościół przypomina so-
bie również jej męża, św. Joachima.

• Ks. Roland Manowski odprawił już w 
sobotę pierwszą mszę św. odpustową.

• Na odpuście w Karwinie-Raju stoisko 
z sercami z piernika było oblegane.

• Do Stonawy przyjechał lunapark.

• Na polskiej mszy świętej w ogrodzie 
koło Domu PZKO wszystkie ławki były 
pozajmowane. Zdjęcia: BeATA SCHÖNWALD
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Przyszłość należy do automatyzacji
polski biznes (104)

Zdarzały się familie, w których na 
przestrzeni co najmniej kilkudziesięciu lat 
używano dwóch nazwisk. Ilustracją tego 
zjawiska mogą być dzieje rodu Klajsków.

Na przełomie XVIII i XIX wie-
ku nauczycielem w Końskiej 
był Augustyn Klajs („Kleis”, 

„Kleiss”), który ostatecznie porzu-
cił kiepsko płatny zawód i został 
chałupnikiem (właścicielem gruntu 
chałupniczego). W 1811 roku zmarła 
jego żona Magdalena, a rok później, 
23 czerwca 1812 roku, ożenił się po-
nownie w wieku 72 lat. Ślub brał w 
Goleszowie; jego wybranką została 
Maria, 40-letnia wdowa po Janie 
Pindurze, siedlaku z Lesznej Dolnej. 
Przy tej okazji Augustyn występuje 
w księdze metrykalnej już jako Klaj-
sek („Kleisek”). Zmarł 9 kwietnia 
1816 roku. Siedem miesięcy później, 
9 listopada, wdowa po Augustynie 
poślubiła Andrzeja Rybkę, 23-let-
niego mieszkańca Końskiej.

Klajsek, czyli Rybka
Krewnym Andrzeja Rybki był 
prawdopodobnie Jan Rybka (1798-
1864), właściciel gruntu chałup-
niczego i kościelny w Końskiej. W 
1823 roku ożenił się z Anną Muchą 
z Nieborów. W pewnym momencie 
Jan Rybka zaczyna pojawiać się w 
księgach metrykalnych pod na-
zwiskiem Klajsek, chociaż zwykle 
z dopiskiem, że właściwie to nazy-
wał się Rybka („Klaisek recte Ryb-
ka”). Podobne wzmianki pojawiają 
się w odniesieniu do dzieci Anny i 
Jana Rybków/Klajsków, wnuki (po 
mieczu) noszą już konsekwentnie 
nazwisko Klajsek.

Trudno wyjaśnić tę zmianę. 
Może Jan Rybka był wychowan-
kiem Augustyna Klajska i z tego 
powodu określano go nazwiskiem 
opiekuna, co znalazło odbicie w 
metrykach po pewnym okresie 
czasu? Sprawa jednak jest o tyle 
zagadkowa, że podwójne nazwiska 
w Księstwie Cieszyńskim w XVIII 
wieku i wcześniej zdarzały się re-
latywnie często, lecz w XIX wieku 
było to już zjawisko bardzo rzadkie.

Starsza linia Klajsków
Anna i Jan Klajskowie docze-
kali się co najmniej kilkorga 
dzieci. Byli to m.in. Paweł (ur. 
1824), Józef (ur. 1831), Maria (zm. 
1856), Andrzej (ur. 1839) i Adam 
(ur. 1842). Starsze w metrykach 
chrztów występują pod nazwi-
skiem Rybka, młodsze pod na-
zwiskiem Klajsek.

Najstarszy z rodzeństwa, Paweł 
Klajsek, mieszkał w Końskiej. Że-
nił się dwukrotnie: w 1851 roku 
z Justyną Lipką, a w 1885 roku z 
Elżbietą, wdową po Janie Labu-

dzie. Jego synem z pierwszego 
małżeństwa był Jerzy Klajsek (ur. 
1859). W 1881 roku poślubił Marię 
Nowak, córkę chałupnika w Kisie-
lowie, i przeniósł się do rodzinnej 
miejscowości żony. Z zawodu był 
szewcem; w 1896 roku w „Gwiazd-
ce Cieszyńskiej” jako majster 
szewski ogłaszał, że szuka ucznia. 
Należał do Związku Śląskich Ka-
tolików, stowarzyszenia repre-
zentującego katolickie skrzydło 
polskiego ruchu narodowego (po-
jawia się w spisie z 1907 roku).

22 maja 1914 roku spłonął dom 
Klajsków w Kisielowie. Był to 
chrzest bojowy dla miejscowej 

Ochotniczej Straży Pożarnej, za-
łożonej siedemnaście dni wcze-
śniej - średnio udany, skoro do-
mostwo zgorzało. Rok później 
dzięki ofiarności dobroczyńców 
Maria i Jerzy Klajskowie odbu-
dowali dom, za co dziękowali na 
łamach prasy.

Młodsza linia Klajsków
Józef Klajsek (ur. 1831) mieszkał 
w Końskiej, był cieślą. Również 
należał do Związku Śląskich Ka-
tolików; odnotowuje go spis z 
1885 roku. W 1857 roku ożenił się 
z Marią Trombik. Ich synem był 
Józef (ur. 1861). Prawdopodob-

nie to właśnie ten Józef Klajsek 
był hutnikiem, zamieszkałym w 
Lesznej Górnej, żonatym z Anną 
Strzyż. Z tego małżeństwa pocho-
dził najsłynniejszy przedstawiciel 
rodu – również Józef (1889-1940), 
nauczyciel.

Początkowo pracował w Jabłon-
kowie-Piosecznej, później w Sibicy, 
a od 1914 do 1921 roku w Lesznej 
Dolnej. W czasach austriackich 
ostro krytykował go proniemiec-
ki „Ślązak”, nazywając m.in. 
„wszechpolskim klerykałem” (w 
ten sposób zwykł określać zwolen-
ników katolickiego skrzydła pol-
skiego ruchu narodowego). Józef 

Klajsek udzielał się charytatywnie. 
W czasie I wojny światowej orga-
nizował odczyty i przedstawienia 
teatralne, z których dochód prze-
znaczono na Czerwony Krzyż. W 
okresie międzywojennym przez 
kilkanaście był kierownikiem 
szkoły w Lidzbarku. Gdy w 1938 
roku Polska odzyskała Zaolzie, na 
własną prośbę przeniesiono go w 
rodzinne strony i został kierowni-
kiem szkoły w Trzyńcu. Aresztowa-
ny przez niemieckich okupantów 
w 1940 roku, więziony w obozach 
koncentracyjnych w Dachau i Mau-
thausen-Gusen, zmarł w tym ostat-
nim. 

nasze rody /75/

Michael Morys-Twarowski Klajskowie

Skąd ten ród?
Ród Klajsków z Końskiej wywodzi się najprawdopodobniej od rodu 
Rybków. Nazwisko Rybka pojawia się w metrykach parafii w Trzycieżu 
z XVIII wieku (do niej do 1785 roku należała również Końska). Wydaje 
się – choć sprawa wymaga dokładniejszego sprawdzenia w źródłach – 
że nie łączyły ich więzy pokrewieństwa z rodem Klajsów, ewangelicką 
rodziną z Dębowca, której jedna linia w XIX wieku mieszkała również w 
Końskiej.

Gdzie doczytać?
 Z Szymon Kędryna, Andrzej Szefer: „Nauczyciele śląscy polegli i 

zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji. Katowice 1971 
[informacje na temat nauczyciela Józefa Klajska].

 Z Klajsek – genealogia, http://przodkowiezcieszyna.blogspot.
com/2020/03/klajsek-genealogia.html [materiały do genealogii rodu].

Skąd to 
nazwisko?
Nazwisko Klajsek 
powstało jako 
zdrobnienie od 
nazwiska Klajs, 
będącego spolszczoną 
wersją niemieckiego 
Kleis. Z kolei Kleis to 
południowoniemiecki 
wariant imienia Klaus, 
które powstało jako 
skrócona wersja imienia 
Nikolaus (Mikołaj).

Automatyzacja jest wszechobecna, choć 
często tego nie dostrzegamy. Weźmy 
na przykład zwykłą spłuczkę w toa-

lecie. Mimo że nie jest zasilana prądem, au-
tomatycznie „wie”, kiedy otworzyć zawór i 
kiedy go zamknąć. Wszyscy znamy też pralkę 
automatyczną czy zmywarkę do naczyń, ale 
nawet żelazko potrafi automatycznie ustawić 
temperaturę – mówi Andrzej Suchanek, na co 
dzień wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego, ale także 
właściciel firmy Tarsiger.

Z wykształcenia Suchanek jest specjalistą 
ds. automatyzacji procesów produkcyjnych. 
Po ukończeniu wyższej uczelni przez siedem 
lat pracował w Hucie Trzynieckiej. Później 
automatyzacją zajmował się w światowym 
koncernie Siemens. – Tam zyskałem spore do-
świadczenie zawodowe jako programista, inży-
nier automatyzacji i kierownik działu realiza-
cji. Poznałem ponadto lokalny rynek – mówi, 
choć dodaje też, że nigdy nie chciał być przed-
siębiorcą. Na własny biznes zdecydował się 
zaś przez przypadek. – W pewnym momencie 
musieliśmy bowiem podjąć decyzję, czy pozo-
stajemy w koncernie i trafimy w zupełnie inne 
miejsce, czy chcemy pozostać tutaj, zakładamy 
własne firmy i kooperujemy z klientami, któ-
rych dobrze znamy – wspomina Andrzej Su-
chanek. Ostatecznie zdecydował się „pójść na 
swoje” i tak powstała jego jednoosobowa firma. 

Na co dzień Andrzej Suchanek zajmuje się 
automatyzacją linii produkcyjnych. Jego za-
daniem jest, by zainstalowane tam urządzenia 
działały częściowo lub całkowicie samodziel-
nie, czyli bez pomocy ludzi. W ciągu roku re-
alizuje nawet kilkadziesiąt tego typu projek-
tów, tyle że są to przedsięwzięcia o różnej skali. 
– Fabrykę buduje się od podstaw przez dwa, 
trzy lata, a nawet dłużej, ale jest również sporo 
drobnych projektów. Takich, gdy klienci po-
trzebują jedynie coś zmienić czy zoptymalizo-
wać. Wówczas moja praca trwa dzień lub dwa. 
Poza tym z kilkoma dużymi firmami podpisa-
łem umowy serwisowe, a więc jeśli mają jakieś 

problemy, wkraczam do akcji – 
tłumaczy mój rozmówca.

Jego firma ma siedzibę w 
Trzyńcu, sam przedsiębiorca 
wiele czasu spędza jednak „w te-
renie”, u klientów, u których ma 
zadania do wykonania. Współ-
czesne technologie pozwalają mu 
również na pracę zdalną z domu. 
– Internet to duże udogodnienie, 
ponieważ skraca „dystans” oraz 
czas reakcji na problem. Wielu 
ludzi myli jednak inżynierów 
automatyzacji z informatykami. 
A trzeba podkreślić, że kompu-
ter jest wyłącznie narzędziem 
naszej pracy. Dzięki niemu pew-
ne rzeczy mogę programować i 
analizować zdalnie – tłumaczy. 
–  Nie miewam jednak zleceń z 
odległych zakątków Europy czy 
świata, choć współcześnie i takie 
rzeczy są możliwe – przekonuje Andrzej Su-
chanek i dodaje, że dzięki Internetowi nad pro-
blemem można obecnie pracować w między-
narodowym zespole. Dobrze pokazał to ostatni 
rok, kiedy prawie wszystko zostało zamknię-
te, a podróże mocno się skomplikowały. – W 
efekcie klienci, którzy wcześniej unikali pracy 
zdalnej, zostali zmuszeni do korzystania z tej 
technologii. A ja z Czeskiego Cieszyna łączy-
łem się na przykład z projektantem w Ostrawie 
oraz naszym klientem w Libercu i w ten spo-
sób wspólnie dyskutowaliśmy o projekcie, a 
następnie zdalnie go realizowaliśmy. Taka pra-
ca to kolejny dowód, że rozwoju cyfryzacji po 
prostu nie da się zatrzymać. Nowe technologie 
umożliwiają zaś realizację zadań, których wy-
konanie było dawniej bardzo skomplikowane 
albo wręcz niemożliwe – stwierdza.

Andrzej Suchanek nie ma też wątpliwości, 
że branża, w której działa, ma wielką przy-
szłość. – Obecnie poziom automatyzacji w 
fabrykach Europy Środkowo-Wschodniej jest 
bardzo duży, ponieważ brakuje już u nas taniej 

siły roboczej. Do automatyzacji zmusza także 
przedsiębiorców nacisk na jakość oraz powta-
rzalność produkcji. Stąd tak duże zapotrzebo-
wanie na specjalistów w tej dziedzinie. Firmy 
z naszej branży nie mają wielkich problemów 
ze zdobyciem zleceń, bo bez automatyzacji 
produkcji żadna fabryka nie jest dziś w stanie 
działać, a wiadomo, że ekspertów z odpowied-
nim doświadczeniem mamy niewielu. Pracy 
jest więc sporo i myślę, że jeszcze długo tak bę-
dzie. Oczywiście duże, międzynarodowe kon-
cerny rzeczywiście ostro rywalizują o wielkie 
kontrakty, ale małe firmy – takie jak moja – ra-
czej ze sobą współpracują. Na co dzień nie ma 
między nami wielkiej rywalizacji, a ja osobiście 
często wspólnie z projektantami od maszyno-
znawstwa czy elektrotechniki analizuję, jak 
dany proces technologiczny optymalnie zau-
tomatyzować – dodaje Suchanek. – Uważam 
więc, że w mojej branży jeszcze długo każdy 
znajdzie własne miejsce na rynku. Potrzebne 
są jedynie odpowiednie kwalifikacje, no i do-
świadczenie – stwierdza pan Andrzej. (wik)

grosz do grosza

Henryka Bittmar Przed wyborami znów o emeryturach
Wysokość i ewentualna walory-

zacja świadczeń emerytalnych 
to temat, który interesuje większość 
elektoratu. Nic dziwnego, że przed 
wyborami pomysłowość polityków 
ubiegających się o głosy wyborców 
także na tym polu nie zna granic. 
Partie z jednej strony obiecują, z dru-
giej zaś straszą młodsze pokolenia 
demograficznymi pułapkami. Tak 
czy owak, aby przyciągnąć wybor-
ców, trzeba coś konkretnego właśnie 
teraz im zaoferować. 

Usprawnić system
Rządowy projekt dotyczący przy-
szłorocznej nadzwyczajnej walory-
zacji emerytur nie jest u parlamen-
tarzystów bez szans. Pod obrady 
Izby Poselskiej miałby trafić jeszcze 
w lipcu na nadzwyczajnym posie-
dzeniu. Taki jest w każdym razie 
plan koalicji ANO i ČSSD. Należy 
jednak dodać, że zarówno koalicyj-
ni, jak i opozycyjni posłowie wy-
korzystali okazję i zgłosili kolejne 
propozycje mające na celu, ich 
zdaniem, usprawnienie aktualnego 
systemu emerytalnego. Większość 
zapewne nie uzyska potrzebnego 
poparcia, pod obrady zresztą tra-
fią tylko niektóre. Na razie jednak 

trudno przewidzieć, które pomysły 
spotkają się ze zrozumieniem par-
lamentarzystów, a które przepadną.

Dodatkowa waloryzacja?
Zgodnie z rządowym projektem, 
emerytury w przyszłym roku po-
winny wzrosnąć o ok. 3 proc. Dla 
seniora, który otrzymuje przecięt-
ną emeryturę w wysokości 15 300 
koron, oznaczałoby to podwyżkę 
ok. 450 koron miesięcznie. Jeżeli 
jednak dodamy do tego nadzwy-
czajną waloryzację w wysokości 
300 koron, przeciętna emerytura 
w styczniu powinna być wyższa o 
ok. 750 koron. Jak utrzymują np. 
komuniści, to zdecydowanie za 
mało. Ich zdaniem dodatek miałby 
wynosić nie 300, a 500 koron. Z ko-
lei SPD Tomio Okamury proponu-
je, aby seniorzy, których emerytury 
na początku 2022 roku nie osiągną 
15 tys. koron, dostali dodatkowych 
500 koron. Niektórzy przedsta-
wiciele Piratów czy ruchu STAN 
chcieliby emerytom dać tysiąc ko-
ron już w grudniu tego roku.

Bonus za macierzyństwo
Spore szanse ma w parlamencie 
pomysł minister Jany Maláčowej, 

zgodnie z którym za każde wy-
chowane dziecko przysługiwałby 
matce dodatek do emerytury w 
wysokości 500 koron. Podobny 
projekt przedłożyła też zresztą 
Pavla Golasowska z KDU-ČSL. Bo-
nus taki ma zmniejszyć różnicę 
pomiędzy przeciętnymi emerytu-
rami mężczyzn i kobiet. Podczas 
gdy panowie otrzymali w maju 
przeciętnie 17 080 koron, panie 
zaledwie 14 873 korony. Także dla-
tego, że część swojego życia zawo-
dowego poświęciły na urodzenie i 
wychowanie dzieci. Kobiety, zda-
niem autorów projektu, ponoszą 
na starość dotkliwą finansową 
karę za to, że w młodości często-
kroć rezygnowały z kariery zawo-
dowej, pozostawały w domu, opie-
kując się potomstwem. Dodatek 
podlegałby waloryzacji, podobnie 
jak emerytury. 

Po ciężkiej pracy 
wcześniejsza emerytura
Roman Onderka z ČSSD chciał-
by z kolei, aby osoby wykonują-
ce szczególnie trudne i niebez-
pieczne prace mogły wcześniej 
przechodzić na emeryturę. Do 
Parlamentu trafi też propozycja 

przywrócenia 25-letniego okresu 
składkowego jako warunku przy-
znania świadczeń emerytalnych. 
Podczas gdy jeszcze kilkanaście 
lat temu na emeryturę mogły 
przejść osoby, które opłacały 
składki przez okres 25 lat, obecnie 
potencjalnych emerytów obowią-
zuje okres składkowy nie krótszy 
aniżeli 35 lat. Dla niejednego se-
niora jest to przeszkoda nie do 
pokonania. Bardzo długi okres 
składkowy wyróżnia nas też nie-
korzystnie na tle innych państw 
europejskich. Dla przykładu w 
Hiszpanii czy na Słowacji, aby 
mieć prawo do emerytury, wy-
starczy opłacać składki 15 lat, w 
Polsce 25 lat (mężczyźni) i 20 lat 
(kobiety), w Niemczech – 5 lat, 
w Portugalii – 15 lat. Posłanka P. 
Golasowska proponuje też, aby 
kobiety, które wychowały dzieci, 
mogły wcześniej przejść na eme-
ryturę. Przypomnijmy, że taka za-
sada obowiązywała w minionym 
reżimie. Teraz wiek emerytalny 
kobiet i mężczyzn stopniowo się 
zrównuje, po 2030 roku wszyscy 
przechodzić będą na emeryturę 
w wieku 65 lat. Bez względu na to, 
czy kobieta urodziła dajmy na to 

pięcioro dzieci, czy też nie miała 
żadnego potomstwa. Zdaniem P. 
Golasowskiej system świadczeń 
emerytalnych jest w stosunku do 
kobiet bardzo niesprawiedliwy.

Dla pracujących 
i najstarszych emerytów 
Poseł Piratów Tomáš Martinek z 
kolei pragnie nagradzać seniorów, 
którzy pomimo osiągnięcia wie-
ku emerytalnego nadal pracują. 
Jan Bauer z ODS proponuje, aby 
dodatek w wysokości 1000 koron 
do emerytury przyznać nie tym 
seniorom, którzy skończyli 85 lat, 
a wszystkim tym, którzy prawo 
do emerytury uzyskali przed co 
najmniej 25 laty. Niewielkie szan-
se na przegłosowanie ma pomysł 
przewodniczącego ludowców Ma-
riana Jurečki, polegający na ob-
niżeniu świadczeń emerytalnych 
ważnym funkcjonariuszom reżi-
mu komunistycznego. Miałoby to 
dotyczyć np. ludzi, którzy przed 
listopadem 1989 roku byli człon-
kami rządu, posłami, członkami 
komitetu centralnego KPC, pra-
cowali w aparacie bezpieczeństwa 
albo byli wysokimi oficerami stra-
ży granicznej. 

Kwestionariusz firmowy

Rok założenia: 2015

Branża: nowoczesne technologie 

Liczba pracowników: 1

Kontakt: 
Tarsiger s.r.o. 
ul. Doliny 227
739 61 Trzyniec

Tel.: +420 731 124 194

E-mail: info@tarsiger.cz

• Andrzej Suchanek zajmuje się automatyzacją linii produkcyj-
nych. Zdjęcia: ARC

• Metryka chrztu Jerzego Klajska (ur. 1859), urodzonego w Końskiej (Zemský 
Archiv v Opavě, Matriky, sig. Ja II 5). Zdjęcia: aRc

• Józef Klajsek, cieśla z Końskiej, w spisie członków Związku Śląskich Katolików 
(„Sprawozdanie Związku Śląskich Katolików" za rok 1885).

• Maria (w tekście Maryanna) i Jerzy Klajskowie z Kisielowa dziękuję za po-
moc w odbudowaniu domu („Ślązak" 1915 nr 19).
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Novak Djoković, 
serbski tenisista, komentujący warunki na korcie w Tokio

W takich upałach, przy tak dużej wilgotności powietrza,  
można zwariować 

reTroskop 

Artur Wojdat, urodzony w 
Olsztynie polski pływak, re-

prezentant Polski na igrzyskach 
olimpijskich, a także na wielu in-
nych prestiżowym imprezach mię-
dzynarodowych, był bohaterem 
ubiegłotygodniowego Retroskopu. 
Tym razem foto-zagadka była nie-
co trudniejsza, co przełożyło się 
na liczbę poprawnych odpowie-
dzi. Niemniej część z Was poznała 
brązowego medalistę z Seulu (400 
metrów stylem dowolnym) bez 
mrugnięcia oka. Gratulacje! Zanim 
dotrzemy do kolejnej lotnej premii, 
na mecie której można zdobyć vo-
ucher o wartości 500 koron do sieci 

sklepów Sportisimo, pora na pyta-
nie nr 66.

PYTANIE NR 66
Zostajemy w klimatach olimpij-
skich i w dodatku znów w Seulu 
1988. Tamte igrzyska w Korei Połu-
dniowej należały bowiem do wyjąt-
kowych pod każdym względem. A 
Polacy? Spisywali się rewelacyjnie, 
o czym świadczy m.in. złoty medal 
tego oto dżentelmena. Polskie judo 
pokazało w Seulu pazury. O kim 
mowa? Dla ułatwienia, tajemniczy 
bohater na zdjęciu zdobył pierwszy 
złoty medal w judo dla Polski.  

Na odpowiedzi czekam do naj-

bliższej niedzieli pod adresem 
e-mailowym: bittmar@glos.live. 

 (jb)

WEEKENDOWY SERWIS PIŁKARSKI

Futbolówka znów się kręci 
No i doczekaliśmy się. Po 
zakończeniu piłkarskich 
mistrzostw europy przerwa 
dla spragnionych piłki kibiców 
nie trwała zbyt długo. Swoje 
podwoje otworzyła w naszym 
kraju w weekend zarówno 
najwyższa klasa piłkarska, jak 
też druga liga. W obydwu 
rozgrywkach mamy swoich 
reprezentantów. 

Janusz Bittmar

FORTUNA LIGA

PARDUBICE – 
KARWINA 2:2
Do przerwy: 0:1. Bramki: 64. i 
75. Tischler – 6. Qose, 49. Papado-
pulos. Karwina: Neuman – Křap-
ka, Eduardo, Buchta, Bartošák 
– Jean Mangabeira, Nešický (81. 
Svoboda) – Čmelík (90. Jurásek), 
Qose (73. Stropek), Sinyavskiy (73. 
Mikuš) – Papadopulos (81. Zych).

„Kiedy strzelasz dwie bramki 
na wyjeździe, nie powinieneś już 
przegrać tego meczu” – mówił on-
giś słynny włoski trener Arrigo Sac-
chi. Piłkarze Karwiny dostosowali 
się wyraźnie do jego słów, remisu-
jąc w inauguracyjnym spotkaniu 
sezonu 2021/2022 po dobrej grze z 
Pardubicami. Goście na stadionie 
w praskim Ďolíčku, gdzie azyl zna-
leźli piłkarze Pardubic, zaliczyli 
kapitalny wstęp – prowadząc od 6. 
minuty po bramce z karnego. Kristi 
Qose dostosował się do werdyktu 
sędziego idealnie, wykorzystując 
faul na Łotyszu Siniawskim. 

Podopieczni trenera Jozefa We-
bera znakomicie rozpoczęli też 
drugą odsłonę spotkania na naj-
mniejszym stadionie w Europie 
Środkowej. W 49. minucie w zamie-
szaniu podbramkowym najlepiej 
zorientował się Michal Papado-
pulos, podwyższając na 0:2. Zimny 
kubeł wylany na głowy pardubic-
kiego zespołu zadziałał jak pobud-
ka z głośnym budzikiem. Tyle że 
uśpił zarazem czujność karwińskiej 
drużyny, która w obliczu komforto-
wego prowadzenia nieco stanęła. 

Gospodarze skrzętnie to wyko-
rzystali, strzelając w 64. minucie 
po błędzie karwińskiej defensywy 
kontaktowego gola. We właściwym 
czasie na właściwym miejscu zna-
lazł się Tischler i to dwukrotnie, 
bo ten sam piłkarz w 75. minucie 
z dośrodkowania Čelůstki wyrów-
nał na 2:2. W końcówce spotkania 
świetnym refleksem wykazał się 
karwiński bramkarz Vladimír Neu-

man – bez 
jego przytom-
nych inter-
wencji goście 
wracaliby nad 
Olzę w mino-
rowych na-
strojach. 

W najbliż-
szą sobotę 
podopieczni 
trenera Jo-
zefa Webera 
spróbują się-
gnąć po komplet punktów w domo-
wym spotkaniu z beniaminkiem 
z Hradca Kralowej.  Trener Jozef 
Weber liczy przed własną publicz-
nością na komplet punktów, ale za-
nim jego plany się ziszczą, z pokorą 
skomentował zremisowane zawo-
dy w Pradze.

– Rywal pokazał klasę. Z Pardu-
bicami zawsze mieliśmy ciężką 
przeprawę, tym bardziej żałuję, że 
dobry futbol pokazaliśmy tylko do 
60. minuty. Przed meczem punkt 
brałbym w ciemno, a więc nie trak-
tuję tego remisu w kategoriach nie-
powodzenia – stwierdził szkolenio-
wiec Karwiny. 

JABLONEC – 
OSTRAWA 1:0
Do przerwy: 0:0. Bramka: 88. Pilař. 
Ostrawa: Laštůvka – Ndefe, Svozil, 
Lischka, Fleišman – de Azevedo (55. 
Potočný), Kuzmanović (70. Sor), Ka-
loč, Budínský (79. Klíma), Buchta – 
Almási (79. Pokorný).

Zespół Banika Ostrawa przegrał 
na boisku Jablonca 0:1, tracąc gola 
w końcówce spotkania po główce 
Pilařa, którego nie upilnował Nde-
fe. Wcześniej podopieczni trenera 
Ondřeja Smetany zmarnowali kilka 
czystych okazji, strzelili też pięk-
nego gola po akcji oskrzydlającej 
– tyle że Almási cieszył się z pre-
mierowej bramki w barwach Ba-
nika zaledwie kilkanaście sekund, 
system VAR dopatrzył się bowiem 
spalonego.  Trener Banika Ondřej 
Smetana po końcowym gwizdku 
sędziego nie krył rozczarowania. 

– Mecz rozpoczęliśmy ambitnie, 
grając agresywnie i zmuszając go-

spodarzy do błędów. Solą futbolu 
są jednak gole, a więc niewykorzy-
stana okazja, zwłaszcza ta stupro-
centowa, to taki sam błąd, jak strata 
bramki po złej asekuracji – ocenił 
zawody Smetana, nawiązując do 
„setki” Klímy oraz błędu Ndefego, 
którego w pojedynku główkowym 
pokonał filigranowy Pilař. 

W najbliższy weekend Banik za-
prezentuje się po raz pierwszy w 
Ostrawie. Na Miejskim Stadionie w 
Ostrawie-Witkowicach zmierzy się 
w niedzielę 1 sierpnia ze Zlinem. 
Szykuje się pojedynek „starych 
znajomych”, w barwach Zlina wy-
stępuje bowiem m.in. były filar Ba-
nika, Martin Fillo, który z klubem 
z miasta Bati podpisał dwuletni 
kontrakt – z dużym prawdopodo-
bieństwem ostatni w swojej profe-
sjonalnej karierze. 

FNL

TRZYNIEC – 
UJŚCIE n. ŁABĄ 2:3
Do przerwy: 0:1. Bramki: 59. Hýbl, 
63. Omasta – 3. Ogiomade, 54. M. 
Bílek, 85. Krobot. Trzyniec: Ada-
muška – Foltyn, Bedecs, Klusák, 
Hýbl (79. Puchel) – Omasta (72. 
Bolf), Habusta, Weber, Javůrek (46. 
Kania) – Juřena (79. Steinhübel), 
Petráň. 

Biorąc pod uwagę fakt, że była to 
pierwsza kolejka nowego sezonu, 
mecz na Leśnej mógł się podobać. 
Worek z bramkami rozwiązał się 
już na wstępie spotkania, a w 54. 
minucie podopieczni trenera Fran-
tiška Straki przegrywali już 0:2. 

Straty gospodarze zaczęli odrabiać 
po kwadransie gry drugiej połowy. 
Najpierw na 1:2 trafił Hýbl, a w 63. 
minucie Omasta ostrym dośrodko-
waniem zaskoczył bramkarza przy-
jezdnych, który piłkę wpakował 
sobie sam do własnej siatki. Remis 
byłby wprawdzie sprawiedliwym 
odzwierciedleniem wydarzeń na 
boisku, ale rzeczywistość była zgo-
ła odmienna. Goście w końcówce 
meczu przechylili szalę na swoją 
korzyść, zdobywając pod Jaworo-
wym komplet punktów. 

– Przegraliśmy po walce, ale 
oprócz walki popełniliśmy też spo-
ro niepotrzebnych błędów, które 
zaważyły na losach tego spotkania. 
Chciałbym podziękować kibicom 
za wsparcie, w takiej atmosferze 
futbol nabiera zupełnie innego roz-
miaru – stwierdził dyrektor spor-
towy FK Fotbal Trzyniec Marek 
Čelůstka. Trzyńczanie w najbliższą 
sobotę zaprezentują się ponownie 
na własnym stadionie – podejmu-
jąc Duklę Praga. 

PUCHAR MOL
W eliminacjach do 1. rundy piłkar-
skiego pucharu zaprezentowały się 
w ostatni weekend również regio-
nalne drużyny. Do 1. rundy awan-
sowały zespoły Bogumina i Wraci-
mowa. 

BOGUMIN – 
DZIEĆMOROWICE 
1:0
Do przerwy: 0:0. Bramka: 67. 
samob. Mensah. Bogumin: Ja-

kub Kodeš – Sporysz, Václavíček, 
Košťál (46. Jan Kodeš), Stošek 
(46. Ferenc, 73. D. Uher) – Palej 
(46. Hanus), Strojek – Bloksch, 
Ptáček, Malysz (46. Kvapil) – Ha-
laška.

Boguminiacy pokonali w der-
bach Dziećmorowice i co za tym 
idzie – 11 sierpnia zmierzą się w 
1. rundzie Pucharu MOL z drugo-
ligową Opawą. W nerwowym me-
czu futbolu było jak na lekarstwo. 
Na losach spotkania zaważyła 
akcja z 67. minuty, kiedy to ostrą 
centrę Hanusa goście nie zdołali 
wybić w bezpieczne miejsce, co 
skrzętnie wykorzystał Halaška 
strzelając we współpracy z Men-
sahem zwycięskiego gola. Men-
sah po prostu wpakował sobie 
samobója… 

HAWIERZÓW – 
WRACIMÓW 2:3 (d)
Do przerwy: 2:2, 1:0. Bramki: 
8. Wojnar, 67. Förster – 55. Hruška, 
58.  Ožvolda, 118.  Igbinoba. Ha-
wierzów: Přibyl – Malcharek, 
Skoupý, Streit (71.  Noga, 90.  Baj-
zath), Velčovský, Podešva, För-
ster, Chlopek, Zbavitel, Heller, 
Wojnar.

Złotego gola na wagę awansu 
do 1. rundy zdobył w 118. minucie 
Igbinoba. Indianie byli wpraw-
dzie faworytami tego spotkania, 
nie ustrzegli się jednak błędów, w 
tym z kategorii niepotrzebnych. 
Od 64. minuty dogrywali mecz w 
dziesiątkę, tracąc stopniowo siły. 
W dogrywce to Wracimów miał 
więcej z gry, awansując z elimina-
cji zasłużenie.  

• Debiut w barwach Banika zaliczył były pomocnik Karwiny i Mladej Bolesławi, Lukáš Budínský. Fot. FCB

• Nasz bohater podczas półfinało-
wej walki z Baszyrem Warajewem na 
igrzyskach w Seulu 1988. 
Fot. ARC

XX ŚWIATOWE LETNIE 
IGRZYSKA POLONIJNE 
– Pułtusk  19-24 
września 2021
nawiązując do informacji opubli-
kowanej w czerwcowym numerze 
„głosu”, od ubiegłego czwartku 
można się zgłaszać do udziału w 
światowych letnich igrzyskach 
polonijnych w pułtusku (19-24. 9. 
2021). do udziału w sportowej za-
bawie zapraszają wszystkich chęt-
nych stowarzyszenie „wspólnota 
polska” oraz pTTs „beskid śląski”. 
pTTs „beskid śląski” jest koordyna-
torem zapisów w ramach zaolziań-
skiej grupy sportowców. chętni 
do startu w igrzyskach są proszeni 
o zgłoszenie udziału na stronie 
wspolnotapolska.org.pl (koniecznie 
ze zdjęciem), a następnie o przeka-
zanie tej informacji (imię i nazwi-
sko, data urodzenia, adres, wybra-
ne dyscypliny, telefon kontaktowy) 
na adres: henryk.c@seznam.cz. w 
zgłoszeniu należy zaznaczyć, że 
start odbędzie się pod auspicjami 
pTTs „beskid śląski”. 
– w najbliższy czwartek odbędzie 
się w warszawie spotkanie polo-
nijnej rady konsultacyjnej do spraw 
igrzysk. przekażę na nim wszelkie 
uwagi, propozycje itp. dotyczące 
startu w igrzyskach – powiedział 
„głosowi” henryk cieślar, wice-
prezes pTTs „bś”. – w przyszłym 
tygodniu odbędzie się z kolei 
zebranie sekcji sportowej, gdzie 
omówimy wszelkie szczegóły na-
szego udziału w igrzyskach i nie-
zwłocznie poinformujemy wszyst-
kich zainteresowanych.
 (jb)

Przyjaciele 
z boiska
W ramach przygotowań do sezonu piłka-
rze ręczni Banika Karwina zmierzyli się 
w towarzyskim spotkaniu… piłkarskim z 
Lokomotywą Łąki – ciesząc się z wygranej 
4:3. Nie wynik był jednak najważniejszy. 

 (jb)

• Wspólne zdjęcie obu drużyn. 
Fot. hcb-karviba

Pierwsze radosne momenty
Tak walczy się na igrzyskach olimpijskich! Polscy siatkarze po niewypale z Iranem wzięli się w garść i w poniedziałek 
pokonali Włochów 3:0. Pierwszy medal w igrzyskach zdobyli natomiast wczoraj Czesi – wszystko dzięki srebrnemu 
kajakarzowi Lukášowi Rohanowi. Przed zamknięciem numeru dołączyli drugi - tym razem brąz florecisty Alexandra 
Choupenitcha. Zawiodły gwiazdy tenisa – odpadła z turnieju zarówno Czeszka Petra Kvitowa, jak też Polka Iga 
Świątek. 

Janusz Bittmar

Nie jestem zły, tylko zawie-
dziony. Mieliśmy nie pa-
miętam ile piłek meczo-

wych, których nie wykorzystaliśmy. 
To jest największy problem – mówił 
po przegranym spotkaniu z Iranem 
trener Polaków Vital Heynen. Tym 
razem biało-czerwonych czekało 
starcie z Włochami, którzy także 
mieli za sobą ciężką przeprawę na 
inaugurację występów w Tokio. 
Azzurri potrzebowali bowiem aż 
pięciu setów na pokonanie zaska-
kująco dobrych Kanadyjczyków. 
Wczoraj to jednak Polacy okazali się 
zespołem zdecydowanie lepszym, 
skuteczniejszym zarówno w ataku, 
jak też w obronie. Najwięcej punk-
tów w spotkaniu zdobyli w barwach 
biało-czerwonych Wilfredo Leon 
(18) i Bartosz Kurek (14).

Kluczem do wygranej z Włocha-
mi była zagrywka. – Nie było przy-
jemnie po meczu z Iranem, ale szyb-
ko wyrzuciliśmy tę porażkę z głowy 
i dość szybko się zrehabilitowali-
śmy – powiedział środkowy repre-
zentacji Polski, Mateusz Bieniek. 

– Zagraliśmy 
dobrze po tym 
falstarcie, który 
zaliczyliśmy w 
sobotę. Popra-
wiliśmy się w 
każdym elemen-
cie, ale zwłasz-
cza zagrywka 
wyglądała zna-
komicie. Serwo-
waliśmy mocno 
i regularnie. 
Wyeliminowa-
liśmy zresztą 
większość atu-
tów Włochów, 
stąd taki wynik. 
Coraz lepiej czu-
jemy się w tej 
hali, dlatego też 
nasza gra jest 
pewniejsza – za-
znaczył. – Na 
pewno nie mo-
żemy teraz zlekceważyć Wenezueli. 
Jeśli zagramy na 50 procent, zaczną 
się problemy. Od początku musimy 
na nich siąść, tak jak zrobiliśmy z 
Włochami. Postaramy się wybić im 
siatkówkę z głowy. 

Świętują też Czesi i od razu me-
dalowo – srebro w finale kajakarzy 
górskich C1 wywalczył Lukáš Ro-
han, który przegrał tylko ze Sło-
weńcem Benjaminem Sawsekiem. 
Polak Grzegorz Hedwig odpadł 

w  półfinale. Niedosyt panuje na-
tomiast na kortach tenisowych. 
Grająca poniżej swoich możliwo-
ści Iga Świątek przegrała z Hisz-
panką Paulą Badosą 3:6, 6:7 (4). 

 

• Wczoraj Bartosz Kurek był w swoim 
żywiole. Fot. ARC
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co Na aNteNie

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regio-
nalne od godz. 6.00; powtórka na 
antenie ČT2, niedziela od godz. 
19.30.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt. godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 
103 FM. Archiwum audycji: radio.
katowice.pl/Zaolzie.

CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: Prvok, 
Šampón, Tečka a Karel (29, godz. 
16.30); TRZYNIEC – Kosmos: 

Wojna z dziadkiem (27, godz. 9.00); 
Sonic. Szybki jak błyskawica (28, 
godz. 10.00); KARWINA – Cen-
trum: Gniewny człowiek (27, godz. 
19.00); Sonic. Szybki jak błyskawica 
(28, godz. 10.00); Gump – Pes, který 
naučil lidí žít (28, godz. 19.00); Ża-
łuję! (29, godz. 17.15); CIESZYN – 
Piast: Luca (29, godz. 15.30); Śnie-
gu już nigdy nie będzie (29, godz. 
17.15).

co w teReNie

KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 27. 7. o godz. 15.00.

wYstawY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-

KóW, ul. Grabińska 458/33: do 
28. 7. wystawy „Konstytucja 3 Maja 
i jej znaczenie”, „Wacław Grodziec-
ki, duchowny i kartograf ze Śląska 
Cieszyńskiego” oraz „Joachim 
Lelewel i jego dorobek naukowy”. 
Czynne od wtorku do piątku w 
godz. 8.00-15.00.
KARWINA, Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regional-
nej zaprasza na wystawę grafik 
ze zbiorów Z. Kubeczki „90 lat… 
Tadeusz Berger”. Wystawę zwie-
dzać można od 2. 8. do 27. 8. w 
godzinach otwarcia biblioteki, od 
poniedziałku do piątku 9.00-11.30, 
12.00-17.00 w budynku biblioteki 
na Rynku Masaryka.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, ul. Główna 15: do 28. 
7. wystawa pt. „100 lat Czeskie-
go Cieszyna”. Czynna: wt-nie: 

w godz. 9.00-17.00; nie: w godz. 
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie-Żywocicach, Padlých hr-
dinů 220/47A: do 31. 8. wystawa 
pt. „Wiklina, słoma”. Czynna we 
wtorki w godz. 8.00-16.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, 
DUŻA GALERIA, ul. Frýdecká 
387: do 18. 11. wystawa pt. „Hi-
storia jednego miasta”. Czynna: 
wt-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w 
godz. 13.00-17.00.
 GALERIA „Na schodach”: do 
15. 8. wystawa Jindřicha Štraita 
pt. „Ludzie Huty Trzynieckiej II”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00, 
nie: w godz. 13.00-17.00.
PAŃSTWOWE POWIATOWE AR-
CHIWUM KARWINA, Fryštát-
ská 55, Karwina-Frysztat: do 31. 
12. wystawa pt. „Z  trógły naszej 

starki”. Czynna: po, wt, śr, pt: w 
godz. 8.00-14.00,

CO ZA OLZą

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: do 2. 10. 
wystawa pt. „Ars belli – Sztuka woj-
ny”. Czynna: wt-pt: w godz. 10.00-
18.00; so: w godz. 9.00-15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: czyn-
ne codziennie w godz. 9.00-18.00. 

OFeRTY 

SZKOŁA PODSTAWOWA z polskim 
Językiem nauczania w czeskim cie-
szynie poszukuje pracowników na 
stanowisko (od 1.9.2021):
sprzątaczka (0,6 etatu)
pracowniczka obsługi stołówki szkol-
nej (etat)
zainteresowanych prosimy o przesła-
nie cV na ekonom@zsptesin.cz lub 
kontakt telefoniczny 725611155.
 GŁ-429

PRZECIEKA CI DACH, kapie ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GŁ-374
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i n f o r m a t o r 

„Głos”  nale-
ży  do  Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych  i  Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

GŁ-434

i n f o r m at o r

prograM TV

WTOREK 27 LIPCA 

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie po-
łożne (s.) 10.00 Slovacko się nie są-
dzi (s.) 10.35 Mały pitawal z dużego 
miasta (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.25 Rodzina 
Horaków (s.) 13.20 Wszystko-par-
ty 14.15 Niegasnące gwiazdy 15.15 
Wiejski lekarz (s.) 16.00 Wezwijcie 
położne (s.) 17.00 Podróżomania 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Pierwsza republika (s.) 
21.05 Karetka (s.) 22.00 Za kurtyną 
z Jiřiną 23.00 Kryminolog (s.) 0.00 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Niesamowita 
Azja – Indonezja 9.15 Samce kontra 
samice 10.15 Dzień, w którym spa-
cerowaliśmy po Księżycu 11.00 Wo-
jenne machiny 11.45 Odkryte skar-
by 12.35 Czeskie wsie 13.00 Rok na 
kanadyjskich pustkowiach 13.50 
Babel 14.20 Wyjątkowe projekty 
15.10 Trzy miasta, które zmieniły 
świat: Amsterdam, Londyn, Nowy 
Jork 16.05 Samoloty myśliwskie 
16.55 Markiza Angelika (film) 18.50 
Kolorowe Chiny 19.50 Wiadomo-
ści w czeskim j. migowym 20.00 
Fantomas kontra Scotland Yard 
(film) 21.45 Schimanski (s.) 23.20 
Grantchester (s.) 0.05 Opowieść 
podręcznej (s). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Do-
wody zbrodni (s.) 9.45 Policja krymi-
nalna Anděl (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 
12.35 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.00 Dowody zbrodni (s.) 
15.00 Detektyw Monk (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.15 Comeback (s.) 
18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Policja Mo-
drava (s.) 21.30 Comeback (s.) 22.40 
Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.35 
Detektyw Monk (s.) 1.20 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.15 Ognisty kurczak (s.) 9.40 
Szczęśliwy przypadek (film) 11.30 
Strażnik Teksasu (s.) 12.30 Policja 
Hamburg (s.) 14.35 Komisarz Rex (s.) 
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Pomyłki (s.) 
21.25 7 przypadków Honzy Dědka 
22.40 Telebazar 23.45 Policja w akcji 
0.45 Komisarz Rex (s.). 

ŚRODA 28 LIPCA 

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne 
(s.) 10.00 Slovacko się nie sądzi (s.) 
10.35 Pierwsza republika (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Rodzina Horaków (s.) 13.25 
Wszystko, co lubię 13.50 Dobra Woda 
(s.) 15.10 Wielkie Siodło (s.) 16.05 We-
zwijcie położne (s.) 17.00 Podróżoma-
nia 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Przygody kryminalistyki 
(s.) 21.00 Diabelska pułapka (film) 
22.10 Hercule Poirot (s.) 23.00 Spra-
wy detektywa Murdocha (s.) 23.45 
Ratownicy (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Sri Lanka 9.20 
Cudowna planeta 10.15 Wyprawa 
Napoleona do Rosji 11.10 Powstanie 
cywilizacji 12.00 Kwartet 12.30 Pla-
neta Ziemia 13.20 Kiedy wieloryby 
chodziły po lądzie 14.15 Podróż po 
Lednicach i Valticach 14.45 Naziści a 
zwierzęta 15.35 Najbardziej luksuso-
we hotele na świecie 16.20 Wojskowe 
projekty trzeciej rzeszy 17.10 Fanto-
mas kontra Scotland Yard (film) 18.45 
Kamera w podróży 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Piękna 
Angelika (film) 21.50 Skorumpowani 
III (film) 23.35 Gomora (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Dowo-
dy zbrodni (s.) 9.45 Policja Modrava 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości, sport, po-

goda 12.35 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 15.00 Detektyw Monk (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co 
o tym sądzą Czesi 18.15 Comeback 
(s.) 18.45 Gospoda (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Zamień-
my się żonami 21.40 Comeback (s.) 
22.50 Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.) 
23.45 Detektyw Monk (s.) 1.35 Dowo-
dy zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.05 M.A.S.H. (s.) 9.20 Pomył-
ki (s.) 10.35 Nieomylne serce (film) 
12.25 Strażnik Teksasu (s.) 13.30 Poli-
cja Hamburg (s.) 15.35 Komisarz Rex 
(s.) 16.50 Policja w akcji 17.50 Nakry-
to do stołu! 18.55 Wiadomości, pogo-
da 19.55 Showtime 20.15 Gliniarz (s.) 
21.35 Show Jana Krausa 22.45 Tele-
bazar 23.50 Policja w akcji. 

CZWARTEK 29 LIPCA 

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne 
(s.) 9.55 O róży z brokatu i słowiku z 
masy perłowej (bajka) 10.35 Przygo-
dy kryminalistyki (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Rodzina Horaków (s.) 13.20 Durrello-
wie (s.) 14.10 Zawodowcy (s.) 15.05 
Co teraz a co potem? (s.) 16.05 We-
zwijcie położne (s.) 17.00 Podróżoma-
nia 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Pierwsza republika (s.) 
21.05 Karetka (s.) 22.00 Pr. rozryw-
kowy 22.55 Komisarz Montalbano 
(s.) 0.35 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kolorowe 
Chiny 9.20 Rok na kanadyjskich 
pustkowiach 10.15 Zapomniane 
wyprawy 10.45 Trzy miasta, które 
zmieniły świat: Amsterdam, Londyn, 
Nowy Jork 11.40 Samoloty myśliw-
skie 12.25 Wyjątkowe projekty 13.15 
Samce kontra samice 14.10 Niego-
ścinna planeta 15.00 Dzień, w któ-
rym spacerowaliśmy po Księżycu 
15.50 Pancerniki 16.35 Nowi sąsiedzi 
17.05 Piękna Angelika (film) 18.45 
Auto moto świat 19.15 Wyprawa 
Rembaranka 1969 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Mania 
wielkości (film) 21.50 Hipopotamy 
w Afryce (film) 23.40 Więzienie Bel-
marsh. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Dowo-
dy zbrodni (s.) 9.45 Mistrzostwa po-
wiatu (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.45 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.00 De-
tektyw Monk (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 
Czesi 18.15 Comeback (s.) 18.50 Go-
spoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Policja kryminalna 
Anděl (s.) 22.35 Agenci NCIS: Nowy 
Orlean (s.) 23.35 Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.05 M.A.S.H. (s.) 9.15 Gliniarz 
(s.) 10.35 Piórka na wietrze (film) 
12.30 Strażnik Teksasu (s.) 13.35 Po-
licja Hamburg (s.) 15.35 Komisarz 
Rex (s.) 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Pomył-
ki (s.) 21.25 Rolnik szuka żony 22.35 
Telebazar 23.50 Policja w akcji. 

polecaMy

• Fantomas kontra Scotland Yard
Wtorek 27 lipca, 
godz. 20.00  
TVC 2

• Pancerniki
Czwartek 29 lipca, 
godz. 15.50  
TVC 2

• Wyprawa Napoleona do Rosji
Środa 28 lipca, 
godz. 10.15  
TVC 2

Chciałbym już zamknąć
dzień na klucz
jak doczytaną księgę
Owinąć się czarną ciszą
i zasnąć na potęgę

    L. Staff

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 24 lipca 2021 r. 
zmarła w wieku 88 lat nasza Kochana Matka, Teścio-
wa, Babcia, Prababcia, Siostra i Ciocia

śp. BRONISŁAWA KALINOWA
zamieszkała w Olbrachcicach

Pogrzeb Drogiej Zmarłej, poprzedzony mszą świętą, odbędzie się w śro-
dę 28 lipca 2021 o godz. 15.00 w rzymskokatolickim kościele w Olbrach-
cicach. Synowie Franciszek i Piotr z rodzinami. GŁ-443

W sobotę 24 lipca swój piękny jubileusz obchodziła 
nasza kochana Mamusia, Babcia, Siostra, Szwagierka, 
Ciocia i Koleżanka

ANNA CIAHOTNA
z Czeskiego Cieszyna 

Raz jeszcze życzymy jej błogosławieństwa Bożego, 
zdrowia i wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń 
i uśmiechu na co dzień. Synowie Łukasz i Szymon z ro-
dzinami.

 GŁ-442

Dnia 28 lipca obchodzi setną rocznicę urodzin Szanow-
ny Pan

ADOLF PAWLAS
Z tej okazji dużo zdrowia i powodzenia życzą koledzy 
z KPNL przy MK PZKO w Hawierzowie-Suchej.
 GŁ-432

Dnia 29 lipca obchodzi piękny jubileusz 70. urodzin

pan STEFAN DUDA
z Karwiny

Dużo zdrowia, szczęścia i pogody ducha życzą Milek 
i Halina z  rodziną.
 GŁ-408

W dniu 28. 7. 2021 obchodzi swe 100. urodziny Pan

ADOLF PAWLAS
członek MK PZKO w Hawierzowie-Suchej

Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia zdrowia i powodzenia do dalszych 
lat składa Szanownemu Jubilatowi w imieniu wszystkich członków Za-
rząd MK.
 GŁ-435

Nie umiera ten, kto żyje w pamięci i sercach bliskich
Dnia 27 lipca upłynie 12 lat od chwili, kiedy ucichło szlachetne serce na-
szej Kochanej Mamusi

śp. MARII BRUDNEJ
nauczycielki z Trzyńca

Z miłością i szacunkiem wspominają córka i syn z rodzinami.
 GŁ-441

życzenia

wspoMnienia

nekrologi

CZYTAJ NAS CODZIENNIE! 

 www.glos.live

Znajdź nas 
na YouTubie



Fot. BeATA „INDI" TYRNA

Spotkają się po pół wieku
Dokończenie ze str. 1

Jak dodaje Wantuła, w ramach 
wydarzenia o godz. 19.15 plano-

wany jest również wernisaż wysta-
wy, którą przygotował Marian Stef-
fek z Ośrodka Dokumentacyjnego 
Kongresu Polaków w RC. Ekspozy-
cja nosi nazwę „Próba buntu, 50 lat 
Klubu Młodych MK PZKO Bystrzy-
ca”. Planowane jest również nie-
oficjalne spotkanie członków daw-
nego Teatrzyku ZG, który świętuje 
45-lecie od premiery swego pierw-
szego przedstawienia „Kozubowa 
981 m n.p.m.”, które zostało wysta-
wione w ramach Zlotu w 1976 r.

Po wernisażu jubileuszowej wy-
stawy, o godz. 20.00, projekcją filmu 
„Vabank” Juliusza  Machulskiego 
w Domu Polskim w Bystrzycy za-
inauguruje z kolei swą tegoroczną 
działalność Klub Filmu Polskiego.  
 (wik)

Kolejny spacer
Sklepy i rzemiosło w lewobrzeż-

nym Cieszynie były tematem 
kolejnej przechadzki tematycznej 
w ramach wakacyjnej akcji „OD-
KRYWAJ CIESZYN/ODHALUJ 
ČESKÝ TĚŠÍN  ”. Chętnych do za-
poznania się z tym zagadnieniem 
oprowadzała po Czeskim Cieszynie 
Pavlína Badurowa.

W sobotę 24 lipca o 9.30 gru-
pa uczestników zebrała się przy 
dawnym budynku Muzeum Ziemi 
Cieszyńskiej. Badurowa podczas 
komentowanej przechadzki zwra-
cała uwagę przede wszystkim na 
informacje o miejscach, w których 
funkcjonowali rzemieślnicy, duże 
zakłady przemysłowe czy sklepy i 
magazyny od połowy XVIII wieku 
do lat 30. XX wieku.

Tak więc nie zabrakło ponow-

nego omówienia historii 
drukarni Prohazki, ale 
też informacji o rzemieśl-
nikach mających swe 
warsztaty w Alejach Ma-
saryka czy przy dzisiejszej 
ulicy Głównej.

Przewodniczka prze-
kazała także informacje 
o takich ciekawostkach, 
jak dwa spore stawy, któ-
re zlokalizowane były 
w miejscu dzisiejszego 
zimowego stadionu. Słu-
żyły one sukiennikom do 
bielenia płótna.

Kolejny z cyklu space-
rów zaplanowano na 31 
lipca. Zatytułowany będzie „Śla-
dami Żydów w Czeskim Cieszy-
nie” („Po stopách Židů v Českém 

Těšíně”). Poprowadzi go Gabriela 
Budínská. Spotkanie o godz. 9.30 
przy ul. Odboje 4. Komentowana 

przechadzka potrwa około 2 go-
dzin. 

 „Zwrot”
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uśMiechniJ się logogryF

P o s T  s c r i P T u m 

MinikwadraT Magiczny i logogryF łaMany

MinikwadraT Magiczny ii

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zo-
stanie rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
ich nadsyłania upływa w piątek 6 sierpnia 2021 r. 
Nagrodę z 13 lipca otrzymuje Anna Cieślarowa 
z Milikowa. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest 
Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 13 lipca: CZOCHA
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
z 13 lipca: 1. DReN 2. Racje 3. ejasi 4. Neil 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 13 lipca: 1. NoGa 2. oRGaN 3. GaboN 4. aNNa
Rozwiązanie logogryfu łamanego z 13 lipca: GŁUPCA

Rozwiązaniem jest nazwa miasta na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w wojewódz-
twie podkarpackim, położonego nad Sanem przy ujściu Wiaru.

1. encyklopedia pisana i redagowana przez internautów
2. broń pneumatyczna do strzelania śrutem
3. kraj ze stolicą w Caracas
4. stary Litwin-pieśniarz z „Konrada Wallenroda”
5. zdrobnienie od witamina
6. kozacka zjawa w „Weselu” Wyspiańskiego
7. rzeka w Polsce, prawy dopływ Warty
8. skifistka, koleżanka kajakarki

Wyrazy trudne lub mniej znane: WAJDELOTA, WRZEŚNICA

1 W A

2 W A

3 W A

4 W A

5 W A

6 W A

7 W A

8 W A

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. wodorost, alga, 
krasnorost

2. nad umywalką 
lub część toaletki

3. zewnętrzna część 
pojedynczego 
ziarna zboża po-
została po prze-
miale na mąkę

4. przełęcz w Hima-
lajach, na granicy 
Nepalu i Chin

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: NOAL

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. krewniak bizona, 
mieszkający w Pusz-
czy Białowieskiej

2. akt prawny wydany 
przez najwyższy 
organ władzy pań-
stwowej

3. duże rogate ssaki 
afrykańskie z nad-
wodnych terenów na 
południe od Sahary

4. Bukit..., szczyt górski 
na wyspie Borneo

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: RAYA

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera:
„Nie nazywaj rozkoszy, 
bo ją nazwanie…”

1.-4. panują podczas gorącego 
lata

3.-6. dorastający nastolatek, 
wyrostek, młodzian 

5.-8. drapieżna ryba morska z 
wąsem na podbródku

7.-10. płynny składnik krwi
9.-12. regionalizm śląski: 

trzonek
11.-2. kopanie rowów, dołów 

przy robotach budowla-
nych

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: SZTYL


